
: إحجام بين إسرائيل عن النهي عن املنكر ؛  (( كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ... ))ومن فوائد قوله تعاىل: 

عن منكر سبب للعنة اهللا وطرده  ومن فوائدها: أن ترك التناهي . (( كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه ))لقوله: 

الشرط األول: العلم بأن هذا  وإبعاده ـ والعياذ باهللا ـ واعلم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيتاج إىل شروط:

معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه فال جيوز األمر مبا ال يعلم أنه مأمور به وال النهي عما ال يعلم أنه منهي 

الشرط  لك من االفرتاء على اهللا وسد عباد اهللا عن ما أحل اهللا له أو منعهم عما أحل اهللا هلم .عنه ملا يف ذ

الثاين: أن يعلم وقوع هذا املنكر من الشخص املعني ألن الشيء قد يكون منكرا عند شخص وغري منكر عند 

ر يف رمضان عند املقيم وغري آخر ؛ فاملسافر يأكل سرا وجهرا يف ار رمضان واملقيم ال يأكل ؛ فاألكل منك

منكر عند املسافر فالبد أن يعلم اآلمر والناهي أن هذا الشخص بعينه وقع يف هذه املخالفة ومع االحتمال ؟ مع 

االحتمال جيب االستفسار ، مع االحتمال جيب االستفسار ؛ دليله أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى رجال 

أصليت ؟ قال: ال ، قال: قم ( لناس ـ عليه الصالة والسالم ـ فقال له: دخل املسجد وجلس وهو خيطب ا

ومن  فلم ينهه عن املنكر الذي هو اجللوس قبل الصالة حىت علم أنه مل يصل .فصل ركعتين وتجوز فيهما ) 

نهي الشروط أيضا: أن ال يتحول املنكر إىل ما هو أنكر منه ؛ فإن حتول إىل ما هو أنكر منه وجب الكف عن ال

ألنك إذا يت تعلم أنه سيتحول إىل ما هو أنكر فمعىن ذلك أنك دعوت إىل فعل الزائد عن املنكر األول ، 

(( وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا والزائد عن املنكر األول منكر ؛ يؤخذ هذا من قوله تعاىل: 

اجب سب اآلهلة والتح..ير عنها لكن إذا لزم منه ما هو فرتك سب آهلة املشركني منكر ألن الو  عدوا بغير علم ))

؛ فلو (( وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغير علم )) أشد نكرا وجب الكف ؛ لقوله: 

رأينا شخصا يشرب الدخان أمامنا لكن نعلم أننا لو يناه عن شرب الدخان لذهب يسرق أموال الناس ويؤذي 

يقهم فهل ننكر عليه شرب الدخان أو ال ؟ ال ننكر ؛ وكذلك لو علمنا أو غلب على ظننا أننا لو الناس ويذا

اختلف  يناه عن شرب الدخان لذهب إىل رفقة يشربون اخلمر فإننا ال ننهاه دفعا ألعلى املفسدتني بأدنامها .

؟ أو الناهي تاركا ملا ينهى عنه ؟ والصواب العلماء يف الشرط الرابع وهو هل يلزم أن يكون اآلمر فاعال ملا يأمر به 

أن هذا ليس بشرط ؛ ألننا لو قلنا ملن يفعل املنكر ال تنه عنه لزم من ذلك أن نأمره مبنكرين: ترك اإلنكار ، وفعل 

املنكر الذي هو ميارس ؛ فنحن نقول: مر باملعروف وانه عن املنكر وإن كنت تفعل ما تنهى عنه أو ترتك ما تأمر 

رمبا يكون أمره ويه سببا اللتزامه واستقامته حيث إنه يوبخ نفسه ويقول سبحان اهللا أى الناس عن املنكر به ؛ و 

  وأفعله ؟ فيستقيم ؛ وأما قول الشاعر:

    ال تنه عن خلق وتأتي مثله    عار عليك إذا فعلت عظيم                



اإلنسان الذي يفعل املنكر  ، نه غري مسلمإحىت لو فرضنا  فمراده أن جتمع بني األمرين ، ال تنه وأنت تأيت مثله

ويرى املنكر جيب عليه شيئان ؛ األول ترك املنكر، والثاين النهي عنه ؛ فإذا تعذر األمر األول نقول يتعذر الثاين ؟ 

ال، والصواب أنه جيب على اإلنسان أن يأمر باملعروف وإن كان ال يفعله وأن ينهى عن املنكر وإن كان يفعله ؛ 

قيمة أشد عذابا ؛ ألن حاله كحال املستهزئ باهللا عزوجل وأحكام الشريعة ، كيف تأمر ولكن هذا سيكون يوم ال

بشيء وأنت ال تفعله وكيف تنهى عن شيء وأنت تفعله ؟ ما هذا إال نوع من االستهزاء والسخرية ؛ ولذلك كان 

قى يف النار حىت تندلق أشد عذاب ، حيث أخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيمة فيل

أقطاب بطنه ـ واألقطاب هي األمعاء ـ فيدور عليها كما يدور احلمار على رحاه فيجتمع عليه أهل النار ويقولون 

يا فالن مالك ألست تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر ؟ فيقول بلى ؛ ولكين آمركم باملعروف وال آتيه وأاكم 

الفضيحة ـ والعياذ باهللا ـ ؛ وليعلم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر غري تغيري عن املنكر وآتيه ) فيفضح هذه 

املنكر ؛ وهلذا جاءت النصوص مطلقة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجاء التغيري مقيدا باالستطاعة ، 

لم يستطع فبلسانه فإن ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن حيث قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ألن هذا ـ أعين التغيري ـ البد أن يكون من ذي سلطة كويل األمر مثال ونوابه وكذلك الرجل  لم يستطع فبقلبه )

  يف أهله يستطيع أن يغري املنكر بيده .

(( ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

خط اهللا عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون باهللا والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء س

ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة 

  . وأنهم ال يستكبرون ))للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 

  . (( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ... ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  ذكرنا يف هذه اآلية حبثا مهما فيما يتعلق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وبيننا أن املعروف ؟ الشيخ : 

   املعروف ما أمر به الشرع ؛ الطالب :

  ما أمر به الشرع إما إجيابا أو استحبابا . الشيخ :

  ما هو املنكر ؟  الشيخ :

  ما أنكره الشرع ؛  الطالب :

  يعين ؟ أنكره الشرع يعين أيش ؟  الشيخ :



ى عنه إما حترميا أو كراهة ؛ ولكن إذا كان كراهة فإنه ال يأمث من مل ينكره وإذا كان استحبابا فإنه ال  الشيخ :

  مل يأمر به . يأمث من

  اشرتط يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر شروطا األول يا أخ ؟ الشيخ :

  األول أن يكون عاملا مبا يأمر وينهى ؛  الطالب :

  عاملا بالذين يأمر وينهى يعين ؟  الشيخ :

  يعين أن يعلم أن ما أمر به معروف وأن ما ى عنه منكر ؟  الشيخ :

  نعم ؛ الطالب :

  احية الشرع أو من ناحية الواقع ؟هذا من ناحية أيش من ن يخ :الش

  من ناحية الشرع ،  الطالب :

  يعين أن يعلم أن هذا معروف وأن هذا منكر . الشيخ :

   نعم ما هو الثاين ؟ الشيخ :

  أن ال يتحول إىل منكر أكرب منه ؛  الطالب :

  ال ، رمبا خنلص من العلم ؛  الشيخ :

إنه أن يكون املنكر فاعله منكرا عليه فمن كان مثال أفطر يف رمضان وهو مسافر فال ينبغي أن نعلم  الطالب :

  ؛  ليس مبسافر حبيث أنه أفطر وال عذر له

يعين بأن يعلم وقوع املنكر من هذا الشخص بعينه ؛ ألن املنكر قد يكون منكرا عنده لكن بالنسبة هلذا  الشيخ :

  الشخص ليس منكرا .

  الشرط الثالث ؟  :الشيخ 

  أن ال يتحول إىل ما هو أنكر منه ؛  الطالب :

  مثاله ؟  الشيخ :

  مثاله رجل يشرب الدخان وعلمنا أنه إذا ينا عن شرب الدخان يشرب اخلمر ؛  الطالب :

  وإذا علمنا أنه إذا ترك التدخني سوف يتحول إىل شرب اخلمر فهنا ال ننهاه ؛  الشيخ :

  هل لنا دليل على هذا ؟  الشيخ :

   (( وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغير علم ))نعم الدليل قوله تعاىل:  الطالب :

  فنهى عن سب آهلتهم ألنه يؤدي إىل سب اهللا عزوجل وهذا أشد من ترك اإلنكار عليهم . الشيخ :



   الذي ذكره التدخني وشرب اخلمر ؟ مثال آخر لتحول املنكر إىل ما هو أنكر غري الشيخ :

  إنسان يتكاسل يف صالة النوافل وإذا علمنا أننا إذا يناه عن هذا املنكر رمبا يرتك صالة الفريضة ؛  الطالب :

  ما هي بواضح ؟  الشيخ :

على شرب اخلمر ولو أننا يناهم عن شرب اخلمر لذهبوا يسرقون  يعين مثل أن نرى مجاعة لصوصا الشيخ :

  موال الناس ويعتدون على أعراضهم ، فهنا نقول ندعهم على شرم اخلمر حىت ال يتحولوا إىل ما هو أنكر .أ

  الشرط الرابع ؟  الشيخ :

  يعين هل يشرتط أن يكون اآلمر باملعروف يفعل ما أمر به ؟  الشيخ :

  أنه ال يشرتط ، الطالب :

  بارك اهللا فيك .  الشيخ :

  جيب أن نعلم أن املنكر عليه قد ارتكب املنكر ؟  هب لنا دليل أنه الشيخ :

أصليت ركعتين ؟ ( كان الرسل صلى اهللا عليه وآله وسلم خيطب فدخل رجل املسجد وجلس فقال  الطالب :

  ؛  )قال ال، قال قم وصل ركعتين 

  هذا واضح جدا . الشيخ :

  ىل جانب امرأة ؟ علي أن أنكر على شخص رأيته ميشي إهل جيب  الشيخ :

  يعين ال أنكر حىت أعلم أن املرأة أجنبية له ؛  الطالب :

  وكيف الوصول إىل العلم ؟  الشيخ :

 سؤال كل إنسان من أفسق الناس يقول هذه أخيت أو أمي لكن هناك قرائن تدل على أنه مرتكب حمرما  الشيخ :

  ؛ وهل جيوز العمل بالقرائن ؟ 

  نعم جيوز ؛  الطالب :

  ويش الدليل ؟  الشيخ :

  يعين أن الرسل عمل بالقياس ،  الطالب :

ما هي  هنا ثالث قصص ، قصة يوسف ، وقصة لسليمان ، وقصة للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ الشيخ :

  قصة يوسف ؟ 

(( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه من وجل:  قول اهللا عز الطالب :

   الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ))دبر فكذبت وهو من 



  ويش القرينة ؟  الشيخ :

  فلما رأى القميص ؛ الطالب :

  إذا كان من دبر فهي الكاذبة ؛ أيش ؟   الشيخ :

  يدل على أا جذبته إليها ؛ نعم وإذا كان من قبل فهي تدافع عن نفسها فانشق قميصه ،  الطالب :

  .بارك اهللا فيك  الشيخ :

  ما هي قصة سليمان ؟  الشيخ :

  فقضى داود يف حق الكربى ، فقضى سليمان بالقرينة ؛ختتصمان يف ولد داود جاءت امرأتان إىل  الشيخ :

  ما وجه القرينة هنا ؟   الشيخ :

  ألن بقاء الولد عند غريها أوىل من أن ينشقه نصفني ؛  الطالب :

  نعم يا سليم ؟  الشيخ :

ري األوىل ؛ أحسنت ألن الصغرى قالت هو هلا وهذه قد أخذ من الرمحة اليت وجد يف قلب الصغرى غ الطالب :

  ما يهمه . أكل ولدها الذئب اقض عليه

  للرسول عليه الصالة والسالم ؟  الشيخ :

احلرب قال كيف ؟  أفنتهإنه  طب قالواحقصة خيرب ملا طلب النيب عليه الصالة والسالم مال حيي بن أ الشيخ :

أمر أن يعذبه حىت أقر ؛ فهذا من العمل بالقرائن وهو كثري يف السنة املال كثري واألهل قليل مث قال لزبري بن عوام 

وكثري أيضا يف زمن التابعني من القضاة األذكياء الذين يعملون بالقرائن ، ويف كتاب " الطرق احلكومية " البن قيم 

  . يء كثري ؛ انتهى الكالم على األمر باملعروف والنهي عن املنكرمن هذا الباب ش

بقي علينا كيف نأمر وكيف ننهى هل نأمر بالشدة أو نأمر بالسهولة ؟ نقول هذا ينبين على حال  الشيخ :

الشخص ؛ فاملعاند ليس كاجلاهل األصلي ، اجلاهل األصلي نعامله باللطف واللني واإلقناع حىت يقبل احلكم؛ 

يب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ ؛ يدل هلذا أيضا وقائع وقعت يف عهد النواملعاند أو ااهر هذا له حكم آخر 

منها قصة األعرايب الذي بال يف املسجد فإن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كلمه باللطف وقال: إن هذه 

املساجد ال يصح فيها شيء من القذر واألذى ؛ ومنها قصة معاوية ابن احلكم الذي تكلم يف الصالة مرتني 

وأخربه بأن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس ؛ وملا رأى يف فدعاه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

يد رجل خامت من ذهب أخذه النيب عليه الصالة والسالم ينزع من يده مث رماه ومل يتكلم معه وملا صرف النيب 

وآله وسلم ؛  صلى اهللا عليه وآله وسلم قيل له خذ خامتك قال واهللا ال آخذ خامتا رماه به النيب صلى اهللا عليه



هل هناك فرق بني األمر والنهي والتغيري ؟ اجلواب: نعم بينهما فرق ،  ألن هذا ليس له عذر ؛ فلكل مقام مقال .

التغيري إمنا يكون ملن له سلطة ووالية وال يفتح لكل أحد من الناس ألنه لو فتح لكل أحد من الناس لكانت 

يقوم ويغري بيده ؛ فالتغيري ملن له ه منكرا ار ولو كان الفاعل ال ير املسألة فوضى ولكان كل إنسان يرى أن هذا منك

والية وسلطة ؛ األمري يف بلده له والية وسلطة ؟ نعم ؛ واإلنسان يف بيته له والية وسلطة ؛ لكن يف الشارع ال ، 

مبا حيدث من الفوضى ؛ يف الشارع عليه األمر والنهي فقط ؛ أما اإللزام مبأمور به أو التغيري ملنكر هذا ليس إليه 

( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن وهلذا قيد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم باب التغيري باالستطاعة قال: 

لكن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما قيد باالستطاعة بل جاء مطلقا ألنه يكون ممن له والية  لم يستطع )

 اهللا هل هي األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو هي شيء آخر ؟ هي شيء الدعوة إىل وممن ليس له والية .

آخر ، الدعوة واجبة يف كل حال سواء رأيت منكرا أم مل ترى ، وسواء رأيت تفريطا يف واجب أم مل ترى ؛ وهلذا 

فبدأ بالدعوة ))  (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرقال اهللا تعاىل: 

؛ األول أيش ؟ الدعوة إىل اخلري  باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ؛ فصارت املراتب اآلن ثالثة إىل اخلري مث

؛ املرتبة الثانية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؛ املرتبة الثالثة تغيري األمر باملعروف  وبيان املعروف وبيان املنكر

 من الناس ال يتفطن هلذا الفرق ويظن أن الدعوة واألمر والنهي والتغيري كلها سواء ؛ والنهي عن املنكر ، وكثري

حيتمل أن تكون رؤية علمية  (( ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا )) (( ترى )) آخر ما وقفنا عليه ؟ .

اخلطاب للنيب صلى اهللا وحيتمل أن تكون رؤية بصرية ألن تويل الكافرين يشاهد بالعني ويعلم بالقلب ، مث هل 

عليه وعلى آله وسلم ومن كان يف زمنه ؟ أو لكل إنسان ؟ الظاهر أا للعموم ؛ وهكذا ينبغي أن نسلك طريق 

العموم يف مجيع اخلطابات القرآنية ألن القرآن نزل لألمة إىل قيام الساعة إال إذا منعنا مانع فيجب نقتصر على ما 

أي  (( يتولون الذين كفروا ))أي من هؤالء الذين لعنوا من بين إسرائيل  )(( ترى كثيرا منهم )دل عليه ؛ 

يتخذوم أولياء ، يوالوم بالنصرة واملعونة واملساعدة ومن هؤالء اليهود حينما ساعدوا قريشا عام عزوة األحزاب 

وقيل  لون الذين كفروا ))(( ترى كثيرا منهم يتو ، عام غزوة األحزاب فإنه تولوا الذين كفروا وساعدوا وعاونوهم 

إن املراد بالذين كفروا هم الذين كفروا بقلوم وآمنوا بألسنتهم وهم املنافقون ألن املنافقني مع اليهود يف املدينة 

على خط واحد يتولوم ويساعدم وميكرون بالنيب عليه الصالة والسالم كما ميكر املنافقون ؛ ولو قيل إن اآلية 

 تقررت أنه إذا كانت اآلية أو احلديث يدل على املعنيني على السواء وال عامة لكان أوىل بناء على القاعدة اليت

ينايف أحدمها اآلخر فالواجب محلها على املعنيني توسيعا للمعاين الشرعية وتربئة للذمة ؛ ألننا لو اقتصرنا أحد 

هل  (( كفروا )) كفروا ))  (( يتولون الذين... ؛  لكان يف ذلك ، لتعلق بذلكاملعنيني واهللا ورسوله أراد املعنيني 



(( لبئس ما قدمت لهم  املراد كفروا ظاهرا وباطنا أو كفروا باطنا وآمنوا ظاهرا ؟ أو األمران ؟ األمران مجيعا .

يعين لبئس الذين قدمت هلم أنفسهم سخط اهللا عليهم يعين أن سخط اهللا  أنفسهم أن سخط اهللا عليهم ))

دموا سخط اهللا ألنفسهم ألم فعلوا ما يوجب سخطه فكأم قدموا عليهم بئس ما قدموه ألنفسهم وإمنا ق

والسخط والغضب معنامها متقاربان ومها وصفان  (( أن سخط اهللا عليهم ))ألنفسهم سخط اهللا عليهم ؛ 

ابق ثابتان هللا عزوجل على وجه احلقيقة ؛ ومها غري انتقام وغري إرادة االنتقام بل مها شيء سابق إلرادة االنتقام وس

لالنتقام ؛ بالنسبة لنا السخط حال تعرتي اإلنسان عند وجود ما يثري من قول أو فعل ؛ وجتد اإلنسان ينفعل 

وخيتل تفكريه حىت إنه يفعل ما ال حتمد عقباه ؛ والسخط يكون فيه انتقام ، يكون فيه انتقام من الساخط وقد 

قوله: ( وفي العذاب هم خالدون )) ( ته ذلك .يعفوا اهللا عزوجل عن املسخوط عليه إذا اقتضت رمحته وحكم

فيها نوع من التوكيد وذلك لوجود الضمري وإال لو قيل: لبئس ما قدمت هلم  (( في العذاب هم خالدون ))

أنفسهم أن سخط اهللا عليهم ويف العذاب خالدون ، الستقام الكالم لكن للتوكيد جاءت كلمة " هم " واخلالد 

يف هذه اآلية فوائد ؛  هذا يف األصل وقد يراد به املكث الدائم حسب األدلة والسياق .هو املاكث مكثا طويال ، 

منها: أن بين إسرائيل قد يتولون الكفار ممن كفر صريح أو خفي فهم يوالون الكفار واملنافقني ـ والعياذ باهللا ـ على 

يكون بعضهم إىل اآلخر حبيبا  من ؟ على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وإن بعضهم مع بعض قد ال

ومن فوائد هذه اآلية: التحذير من مواالة الكافرين ؛ ومواالة الكافرين  ومستحقا للوالية لكن ألم ضد ثالث.

أنواع كثرية منها ما يصل إىل الكفر ومنها ما هو دون ذلك ؛ فالتويل التام كفر مبعىن أن يكون معهم على اخلطأ 

 املسلم وعلى دين اإلسالم وغريه ، هذا الشك أنه كفر؛ والتويل يف بعض األمور  والصواب وعلى املسلم وغري

كاملعاقدة معهم يف فنون االقتصادية مثال أو جتارية أو عمل حرث أو زراعة، هذا ال يؤدي إىل الكفر ألنه قد 

ك أنه كما قال يعامله وقلبه منكر له مبغض له خبالف الذين يقول إنه معهم على اخلطأ و الصواب فهذا الش

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  . (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين ))عزوجل: 

ومنها:  أيضا . (( يتولون ))ومن قوله:  (( قدمت لهم رسلهم ))الرد على اجلربية ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

(( ترى كثيرا منهم دليل احلسي مما جاء يف القرآن الكرمي؛ لقوله: االستدالل باألمور احلسية يعين أن إقامة ال

ومن فوائد اآلية  فإن هذا كما قدمنا يف التفسري حيتمل الرؤيا العلمية والرؤيا البصرية . يتولون الذين كفروا ))

املتلقى من ومذهب أهل السنة واجلماعة  (( أن سخط اهللا عليهم ))الكرمية: إثبات سخط اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

يبغض يكره و طريق السلف الصاحل الصحابة والتابعني إثبات هذه الصفة هللا عزوجل وأنه يسخط ويغضب وحيب و 

إىل غري ذلك مما أثبته اهللا لنفسه ، فمذهب السلف الصاحل أننا نثبت هذا هللا حقيقة ولكن يف علمنا ويقينا  قتومي



ولو أننا حرفنا وقلنا سخط هو  (( ليس كمثله شيء ))أن ذلك ال مياثل صفات املخلوقني ألن اهللا يقول: 

االنتقام الفرتينا على اهللا كذبا ؛ ألنه يقال ملن فعل ذلك أين دليلك على أن اهللا أراد هذا ؟ وحنن متعبدون بظاهر 

ظاهره لكنا افرتينا على اهللا الكذب ، بأي حجة ؟ وما اللفظ ، والقرآن عريب منزل باللغة العربية لو صرفناه عن 

موقف اإلنسان من ربه يوم القيمة إذا اعتقد هذا االعتقاد ـ أعين اعتقاد أن السخط هو إرادة االنتقام أو االنتقام ـ 

ات ما موقف اإلنسان ؛ فالصواب يف هذا املتعني الواجب على املؤمن الذي يريد إنقاذ نفسه أن جيري آيات الصف

فإذا قال قائل: إن ظاهرها التمثيل ؟ قلنا كذبت ، ما ميكن بظاهرها التمثيل ؛ ألن  وأحاديثها على ظاهرها .

فإذا قال هذا  التمثيل معىن باطل وال ميكن أن يكون ظاهر كالم اهللا ورسوله شيئا باطال بأي حال من األحوال .

ذا هو الظاهر؟ إذا قال إن العقل مينع أن يقوم الظاهر وأصر على ذلك ؛ قلنا من أين الدليل لك من أن ه

السخط باهللا والغضب باهللا والكراهة باهللا ؛ قلنا عقل من ؟ والعقل ال جمال له يف األمور الغيبية إطالقا ؛ وإمنا 

فرض العقل يف األمور السلبية هو التسليم والتصديق ألننا أقل من أن ندرك ما أخفاه اهللا علينا ؛ وإذا كان اهللا 

فما   (( قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليال ))عزوجل ينكر على من يسألنا عن الروح ويقول: 

كان أعظم من الروح فهو أوىل باخلفاء علينا ؛ وهلذا ضرب شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف العقيدة التدمرية ضرب مثال 

ال يعلم من أي عنصر هي وال يعلم كيفية الروح إال ما  بالروح قال: روح إلنسان جمهولة وال معلومة ؟ جمهولة ،

ط ويصعد ا إىل السماء وتقرب ، ما جاءت به الشريعة فقط من أن الروح تقبض وجتعل يف كفن عند املوت وحتن

عدا ذلك ليس لنا منه علم ؛ فإذا كان هذا يف شيء خملوق أي أننا ال ندركه مع أنه شيء خملوق فما بالك يف 

فالواجب على من نصح نفسه أن يقول يف كلما أخرب  (( ليس كمثله شيء ))خالف يف مجيع األشياء اخلالق امل

اهللا به ورسوله عن نفسه أن يقول مسعنا وصدقنا وآمنا ؛ لكن على أساس أنه ليس كمثله شيء وهو السميع 

  البصري .

اليوم من توليهم للنصارى يف مقابلة  هل ميكن أن يقال إن مواالة اليهود للذين كفروا هو ما نشاهده السائل :

  املسلمني ؟

(( إن الذين كفروا أي نعم، نعم السيما إذا كنا ترى عامة ، ما فيه شك ألن النصارى من الذين كفروا  الشيخ :

  بيان للذين كفروا . من أهل الكتاب ))

  هل هناك فرق بني املواالة والتويل ؟ السائل :

  ووااله ال فرق بينهما . توالهال فرق بينهما ،  الشيخ :

  



من املعلوم أنه ليس لكل أحد أن يغري املنكر فلو رأينا رجال حيمل امرأة معه يف السيارة وهي أجنبية عنه  السائل :

  فهل ننكر عليه ونغري املنكر ؟

نا لو فرضنا واهللا ما أدري ، أتوقف فيها إذا كان ال حيدث فتنة وهو قادر على املنع فأنا أتوقف فيه ؛ ألن الشيخ :

أن املسألة وقعت أن رجال ميكن أن يوقف السيارة ويقول يا فالن نزل املرأة ؛ هذه وإن حصلت لواحد من الناس 

قد ال حتصل لآلخرين ، مث إن حصلت لواحد من الناس الذين نريد أن نغري عليهم قد ال حتصل لآلخرين فنتوقف 

  خرين .من أجل أن خنشى أن العواقب تكون وخيمة من أناس آ

  هل يعد عمل املسلم مع اإلذاعات الكافرة من تويل الكفار ؟ السائل :

أي نعم ، اجلاسوسية هي ؟ صحايف ، أقول الصحايف ينقل أخبار املسلمني إىل الكفار ؟ هذا جاسوس  الشيخ :

ارنا إىل ما جيوز والصحيح أن اجلاسوس ولو كان مسلما جيب أن يقتل يعين لو تأكدنا أن هذا الرجل جيس بأخب

أعدائنا وجب أن نقتله ؛ شيخ أحسن اهللا إليك ! الصحفيني يف بالد املسلمني أغلبهم مسلمني وإذا عملوا مع 

ه من األخبار وتكون هذه أخبار اإلذاعات األجنبية فالبد أن ينقل األخبار إىل هذه األنظمة ما حيتاجون إلي

  يكون جمرد أخبار حوادث فقط .املسلمني ؛ يعين هل تضر املسلمني وتنفع الكفار ؟ قد 

  إذا كان جاسوس مسلم ؟  السائل :

أي نعم يقتل ما فيه شك ؛ ألن حاطب ابن أيب بلتعة رضي اهللا عنه إمنا منع قتله أنه من أهل بدر ؛  الشيخ :

  فهذا يدل على أن غري أهل بدر يقتلون والشك أنه يقتل ألن هذا من أعظم الفساد يف األرض .

  قاتل مع الكفار ضد املسلمني حسدا منه عليهم ال حبا يف الكفر فهل يكفر بذلك؟مسلم  السائل :

هذا معناه أنه يريد أن يظهر الكفار على املسلمني ، هذا ال جيوز ؛ لكن ما رأيكم فيما لو قاتل مع  الشيخ :

أشد عداوة من  الكفار عدوا للمسلمني أشد عداوة من الذين يقاتلون معهم ، قاتل مع الكفار عدوا للمسلمني

أعداء للمسلمني  الذين كانوا يقاتلون معه ؛ هل جيوز هذا أو ال جيوز ؟ غري واضح ؛ طيب هؤالء قوم من الكفار

الشك هناك عدو ثالث للجميع وهو بالنسبة لعداوة املسلمني أشد خطرا من اآلخرين فهل لنا إذا أن نقاتل مع 

لذين يقاتلون معنا ، أو نقول ال نقاتله وليتقاتل الطرفان وليغب هؤالء ؟ ألن هذا العدو أخطر علينا من اآلخر ا

األشد علينا من اآلخر ؟ الظاهر أننا نقاتل معهم بشرط أن ال خنشى من أن يتقوى اجلانب الذي نقاتل معهم مث 

أن ينقلب  ينقلبون علينا ألن هذا وارد رمبا يفعل هذا ، هذا وارد إنه مثال إذا قاتلنا معهم على عدوه مبساعدتنا

  علينا ويكون كما قال الشاعر:

        خال لك الجو فبيضي وسفري              ونقري ما شئت أن تنقري                      



  

  هل جيوز التجسس إلنكار املنكر ؟ السائل :

د يعين هل لنا أن نبحث ونتجسس عن املنكر بغرض عامة ؛ إذا وجدت قرائن فال بأس وإن مل توج الشيخ :

  القرائن فاألصل براءة .

أولياء ولكن كثيرا  متخذوهما ا(( ولو كانوا يؤمنون باهللا والنبي وما أنزل إليه أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين 

سمعوا ما أنزل إلى بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك 

  . الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ))


